Zápis č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 1. 3. 2013
Účast na jednání:
Na jednání zastupitelstva obce bylo v době zahájení přítomno 6 členů zastupitelstva.
V průběhu jednání nedošlo ke změně v počtu přítomných členů a výše uvedený stav,
znamenající usnášení schopnost zastupitelstva, zůstal zachován po celou dobu jeho trvání.
Přítomni: Jana Uchytilová, Ludmila Jašová, Jan Večeřa, Josef Trojan
Radek Štveráček, Ladislav Kremláček
Omluveni: Dana Pospíšilová
Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: -Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Zpráva z jednání finančního a kontrolního výboru
3. Zápis o provedení fyzické inventarizace majetku obce k 31. 12. 2012
4. Dotace z Programu obnovy venkova – žádost na rok 2013, vyúčtování za rok 2012
5. Akce – odhalení pamětního kamene L. Svobody
6. Nabídka firmy DOSIP Servis, s.r.o. Krahulov na pořízení dopravního zrcadla
7. Oznámení p. Ing. Wanglera o zahájení oprav domu č.p. 11
8. Směrnice o účetnictví č. 3/2013
9. Diskuse
Ad 1
Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce v 19.30 hodin.
Přivítala všechny přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, jednání je
přítomno 6 členů ZO a zastupitelstvo je takto usnášení schopné. Přečetla program.
Dále sdělila, že navrhuje zvolit zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zapisovatelem byla zvolena
p. Jašová a svými podpisy ho ověří p. Uchytilová a p. Štveráček.
K předloženým návrhům nebyly vzneseny žádné návrhy ani protesty. Provedeným
hlasováním byly návrhy schváleny jednomyslně všemi hlasy.
Ad 2
Projednána a schválena zpráva z jednání finančního a kontrolního výboru konaného dne 20. 2.
2013. Bez závad.
Ad 3
Byl předložen zápis o provedení fyzické inventarizace majetku obce k 31. 12. 2012. Inventura
proběhla ve dnech 10.-12. 1. 2013. Zápis projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3.
2013.
Ad 4
ZO seznámeno s podáním žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na opravu místní
komunikace na návsi (kolem domu č.p. 10-22). ZO seznámeno s vyúčtováním dotace z POV
za rok 2012.
Ad 5
ZO projednalo předpokládaný průběh odhalení pamětního kamene L. Svobody na návsi. Akce
proběhne 16. 3. 2013. Schváleno zakoupení věnce od obce Hroznatín.
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Ad 6
Projednána a schválena nabídka firmy DOSIP Servis, s.r.o. Krahulov na pořízení dopravního
zrcadla.
Ad 7
ZO seznámeno s oznámením p. ing. Wanglera o zahájení oprav domu č.p. 11.
Ad 8
ZO projednalo a schválilo směrnici o účetnictví č. 3/2013. Tato směrnice ruší předchozí
směrnici o účetnictví č. 2/2010. Do nové směrnice byl přidán v čl. 8 bod 8.4. – reálná hodnota
při významnosti nad 50 tisíc Kč.
Ad 9
Diskuse
Zasedání bylo zahájeno v 19.30 hod.a skončeno ve 21.30 hod.
V Hroznatíně dne 1. 3. 2013
Zapsala: Ludmila Jašová

Usnesení č. 1/2013 z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 1. 3. 2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
- Zápis z jednání finančního a kontrolního výboru konaného dne 20. 2. 2013.
- Zápis o provedení fyzické inventarizace majetku obce k 31. 12. 2012.
- zakoupení věnce od obce Hroznatín na slavností odhalení pamětního kamene L.
Svobody
- Nabídka firmy DOSIP Servis, s.r.o. Krahulov na pořízení dopravního zrcadla
- Směrnici o účetnictví č. 3/2013.

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.

V Hroznatíně dne 1. 3. 2013

........................................................
Jana Uchytilová, starostka

...............................................................
Dana Pospíšilová, místostarostka
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